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Cercador d
Catalunya destaca per ser una de les regions europees més actives en projectes
d'innovació
21.03.2013 Notícies del Parc - Barcelona ha acullit la cloenda
del projecte IKTIMED, en el que han participat 11 regions
mediterrànies. Un dels punts destacats ha estat el debat sobre el
paper de les institucions públiques per construir un mercat
innovador, innovar en la prestació de serveis públics més
ràpidament i crear oportunitats per a les empreses.
Dimecres 20 de març de 2013 es va celebrar a Barcelona la jornada de
cloenda del projecte europeu IKTIMED, una iniciativa interregional que
ha tingut per objectiu l'impuls de polítiques d'innovació en el si de la UE,
partint de tres àmbits estratègics com són: la innovació oberta, l'especialització intel·ligent i la compra pública
innovadora.
Durant la inauguració de l'acte, del Dr. Buenaventura Guamis, director del PRUAB organitzador de la trobada i
partner del projecte, va destacar que "IKTIMED és un projecte de gran transcendència ja que ha servit per posar les
bases del futur desenvolupament de les regions europees en temes de recerca i, innovació i competitivitat
empresarial que marcaran el calendari europeu fins el 2020".
La trobada es va celebrar a la Casa Convalescència amb la presència d'alguns dels màxims representants de la
iniciativa que s'ha desenvolupat durant 3 anys i en la que han participat 12 partners d'11 regions de Portugal,
Espanya, França, Itàlia, Malta, Grècia, Eslovènia i Xipre.
Al voltant de la temàtica "Millorant la transferència del coneixement i la innovació a la regió Mediterrània", els
participants a les tres taules rodones organitzades sobre els temes centrals del projecte van debatre les principals
conclusions del projecte tot analitzant les actuacions que poden afavorir la innovació oberta en la regió.
Entre els assistents, va destacar la presència d'Anna Torelli, cap del projecte IKTIMED; Francesc Solé-Parellada,
president del Parc UPC i expert de la UE en especialització intel·ligent; Miquel Martí, director de Desenvolupament
de Negoci de Biocat; Alessandro Valenza, director de T33 Sound Policy i Camille Bosquet, consultor de l'empresa
francesa Bluenove, entre d'altres representants d'institucions públiques en l'àmbit de la recerca i la innovació,
emprenedors i centres de recerca.
IKTIMED, el camí cap a la innovació oberta
IKTIMED ha tingut com a principal missió el suport a la definició de polítiques innovadores i de nova generació en els
àmbits de l'R+D+i per part de les autoritats europees, a tots els nivells. El projecte ha permès realitzar una anàlisi
de les diferents regions participants, dels seus recursos especialitzats i "best practices" de foment de compra
pública innovadora per part de les autoritats regionals. També ha permès identificar les entitats i institucions de les
diferents regions (Pimes, centres de recerca, grans empreses, administració) susceptibles de posar en marxa
projectes innovadors en un futur proper.
Durant el projecte s'han creat 6 MICs (Mediterranean Innovation Communities) amb l'objectiu de crear clústers i
fomentar el treball conjunt i les sinèrgies entre les diferents regions en els àmbits de la biomedicina, vivenda
intel·ligent, biotecnologia per aliments naturals, eco-energia, tecnoturisme i digital.
Les polítiques europees d'R+D+i, dissenyades en el Programa Horitzó 2020, van encaminades a incrementar les
capacitats en recerca i innovació dels estats i regions que conformen la Unió Europea i, sobretot, a potenciar
l'activitat de les empreses per generar nous productes i processos innovadors.
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